
צבעונית,  לחגיגה  הצופה  את  סוחפת  –לאור  רוטמן  מיכל  של  היצירתית  האנרגיה 
מרוממת ומלאת חיים, המעודדת גם את הצופה לבחור - לבחור לעוף.

ואורבאניקה,  דמויות  מיכל  מציירת  הרהוט,  המופשט  ובסגנונה  האישי  עולמה  מתוך 
המתמזגים על פי תחושותיה ככתמי צבע במחול מושלם, המתאחדים יחד והיא ממציאה 
בציוריה שפות ויזואליות של קשר וחוסר קשר. יש בציורה הסיזיפי אך האופטימי ללא תקנה, 
סיפורי חיים המביעים דרך אין סופית מתפתלת, יש בהם דמויות, הנאבקות בצורך של קיום, 
סיפורי חיים, זוגיות, יש בהם שוב ושוב שפת ידיים נאבקת, המבקשת ליצור דיבור ודיאלוג 
עם הסביבה ועם הנוכח הקיים והנוכח הנסתר. שילוב מחשמל של מעוף, דימיון, ציבעוניות 

מתפרצת ועם זאת רגליים על הקרקע וריאליזם מציאותי.
על התערוכה "בוחרת לעוף", מאת אוצרת התערוכה ורדה שטיינלאוף 

הציור עבורי הוא ביטוי רגשי, הטומן בתוכו את מכלול החוויות והמראות, את כל מה שמעבר 
למילים. היצירה היא פעילות בלתי מודעת, אוטומטית, הנובעת מתוכי ללא תכנון, כללים 
ההולכת  קומפוזיציה  נוצרת  כך   - וקצב  מרקם  כתמים,  קווים,  שונות,  הטכניקות  וחוקים. 
ומתגבשת על המשטח ומקבלת חיים משל עצמה. התהליך נוצר בתנועה, מתקיים דיאלוג 
בין צורה, צבע, חלל, תנועה, קירבה, ומרחק, התבוננות והתנסות במלאכה, זוהי חוויה חושית 
של זרימה ועוצמה משתנה בהתאם להלך הרוח, זהו משחק מרתק הנותן ביטוי רבגוני למסע 

אל הנפש המסתיים על הבד בעוצמה ובשפה אישית.
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The hectic field of painting in Michal Rotman Laor's works of art 
is full of  colors multifaceted and multi – styled. In her present 
exhibition Michal chooses to fly with emotions, experience and 
with her subconscious, towards the canvas surface.

 It  doesn't just cover the surface with pigment, or the basic need 
for direct experiment, but it  also defies intellectual excess, which 
is so prevalent in visual culture and is also a counter reaction to the 
overexposure  to technology and the visual flood of screen-images 
which offer no more than a sterile, synthetic experience. 
 In each painting there is a figurative point of view. Israeli landscapes 
are used as models in her work. We also find mental and 
remembrance landscapes, which project mindsets on the canvas 
and unify the images grouped in the paintings
The lines and colors which move rhythmically, blur the differences 
between the opposite signs, and confront them. The soft lines of the 
organic entity are confronted by the geometric and rigid  lines of the 
components that build the
 Composition.
 The painting can be political but Michal feels that our world is full of 
political ideas and the mass-media gives an overdose of it any way. 
So, she has found her unique way, and her work invites the viewer 
to share a new experience, have a conversation with his or her eyes, 
which may even lead to a discussion or a debate.
Painting can build a new order and even settle a dispute.     
In her exhibition Michal Rotman- Laor delves into painting which 
converses with Western traditions of the past, extracting therefrom 
a set of visual messages pertaining to our times. The contents of her 
painting project on the current mindsets. For the most part, however, 
her work does not aspire to prove something, to make a claim, or 
cast doubt. It is immersed in the realms of personal expression and 
is reluctant to take a decisive stand in the tangle of intra-painterly 
dialectics.
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